
                                                                                                          

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Комунальне підприємство «Миколаївкнига» Миколаївської 

обласної ради 

Ідентифікаційний номер 31192690 

Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство 

Юридична адреса 54055, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська (Дзержинського), 134 

Власник Миколаївська обласна рада 

Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 

Контактний телефон (0512) 55-22-04 

Контактний е – mail okpMykolaivkniga@i.ua 

Офіційний сайт - 

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Герун Валентина Анатоліївна  

Посада Директор 

Контактний телефон (0512) 55-22-04 

Орган який призначив Миколаївська обласна рада 

Рішення про призначення (назва, реквізити) 13.12.2019р. №4 

Наявність контракту (так/ні) В стані оформлення 

Строк дії контракту З 13.12.2019р.  строком на 5 років 
 

Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) 29.03.2013р. №18 

Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда Ні  
 

Власна нерухомість Так Книжкова база із складом 

Дата введення в експлуатацію, останнього 

капітального ремонту/реконструкції 

01.01.1997р. 

Кількість об’єктів нерухомого майна 5 

Місце розташування об’єктів нерухомого 

майна 

54055, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська (Дзержинського), 134, 

54055, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 134А 

Документ, що підтверджує державну реєст-

рацію прав на нерухоме майно за терито-

ріальними громадами сіл, селищ, міст 

Миколаївської області (назва, реквізити) 

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав власності від 20.11.2018р. №146373121 

(54055, м. Миколаїв, вул. Слобідська 3 (Дзержинського), 134) 

Документ, що підтверджує державну реєст-

рацію права оперативного управління на 

нерухоме майно за суб’єктом (назва, 

реквізити) 

 

- 

 

Наявність власного джерела 

електропостачання 

Так  

  

Наявність власної котельні Ні  

  

Наявність власного джерела 

водопостачання 

Так  

  
 

Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га 5572 кв.м. 

Місце розташування земельної ділянки 54055, м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська (Дзержинського), 134 

Документ, що підтверджує право 

користування  земельною ділянкою 

(назва, реквізити) 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права  від 29.03.2018р. №119641134, акт 

постійного користування від 01.06.2005р. серія ЯЯ №199108 
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ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Галузь  

Основні види діяльності за КВЕД 

(код и розшифровка) 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  

Продукція, послуги Неспеціалізована оптова торгівля книжковою продукцію, 

Передачу в оренду власного нерухомого майна, 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 

(які саме) 

Свідоцтво книгорозповсюдження  

Представництва в інших містах, районах 

області (представництва, філії) 

 Відсутні 

 

Дані про персонал та витрати на оплату праці 

2018 рік 

(факт) 

тис. грн. 

2019 рік 

(факт) 

тис. грн. 

2020 рік 

(фін.план) 

тис. грн. 

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх 

сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими 

договорами), у тому числі: 

 

9 

 

8 

 

9 

директор 1 1 1 

           адміністративно-управлінський персонал  2 2 2 

           працівники 6 5 6 

Витрати на оплату праці 539,5 873,9 560,0 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника 

(гривень), всього, у тому числі: 

 

4995,40 

 

9103,10 

 

5185,20 

директор 6083,30 6083,30 5583,30 

адміністративно-управлінський персонал 5375,00 10083,30 5541,70 

працівники 4694,40 9483,30 5000,00 

 

Показники 

2018 рік 

(факт) 

тис.грн 

2019 рік 

(факт), 

тис.грн 

2020 рік 

(фін.план), 

тис.грн 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1102,0 1401,4 900,0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 238,8 165,2 188,0 

Валовий прибуток (збиток) 863 1236 712,0 

Інші доходи 706,8 654,3 646,0 

Адміністративні витрати 831,0 893,0 666,0 

Витрати на збут 570,0 812,0 532,0 

Інші витрати 156,0 170,0 144,0 

Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) 13,5 13,2 13,0 

Сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів 405,0 563,0 417,0 

 

 
 За станом на 

01.01.2019, 

тис.грн. 

За станом на 

01.01.2020, 

тис.грн. 

За станом на 

01.01.2021 

(фін.план), 

тис.грн. 

Необоротні активи, всього 3045,5 2913,4 2784,6 

Основні засоби 3044,7 2912,6 2783,8 

     первісна вартість 5209,9 5192,1 5210,8 

     знос 2165,2 2279,5 2427,0 

Оборотні активи, всього 1901,5 2231,9 2316,3 

      гроші та їх еквіваленти 477,7 716,3 445,0 

Всього активи 4947,0 5145,3 4846,9 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення - - - 

Поточні зобов’язання та забезпечення 1212,6 1397,7 1357,0 

Всього зобов’язання та забезпечення 1212,6 1397,7 1357,0 

Власний капітал 3734,4 3747,6 3744,3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Показники 

2018 рік 

(факт) 

тис.грн 

2019 рік 

(факт), 

тис.грн 

2020 рік 

(фін.план

), тис.грн 

Капітальні інвестиції, всього 6,4 1,2 - 

         капітальне будівництво - - - 
         придбання (виготовлення) основних засобів - - - 
         придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 6,4 1,2 - 
         придбання (створення) нематеріальних активів - - - 
         модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)    

основних засобів 

 

- 

 

- 

- 

         капітальний ремонт - - - 
Джерела капітальних інвестицій, всього 6,4 1,2 - 
         залучені кредитні кошти - - - 
         бюджетне фінансування - - - 
         власні кошти 6,4 1,2 - 
         інші джерела - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   Валентина  ГЕРУН 

Комунального підприємства 

"Миколаївкнига" Миколаївської  

обласної ради 


